
Protokół 
z obrad VI Sesji Rady Gminy Cisek 
z dnia 26 marca 2007r –godz.14.00 

 
 
Ad.1. Obrady VI Sesji słowami  „Otwieram obrady VI Sesji Rady Gminy Cisek” otworzyła        
i prowadziła  Przewodnicz�ca Rady Rozwita Szafarczyk. Sprawdziła prawomocno�� obrad na 
15 radnych, obecnych 15 radnych . Obrady VI Sesji Rady Gminy Cisek s� prawomocne          
i zdolne do podejmowania uchwał. Lista Obecno�ci stanowi zał�cznik nr 1 do protokółu sesji. 
Na wst�pie powitała Wójta Gminy, Sekretarza Urz�du, Pani� Skarbnik, pracownika biura 
rady,  redaktorów „Gazety Lokalnej” i „Echa Gmin” oraz radnych i sołtysów. 
Ad.2. Przewodnicz�ca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk odczytała porz�dek obrad, 
który otrzymali wszyscy radni, zapytała czy s� wnioski do porz�dku obrad. Radni nie zgłosili  
�adnych wniosków w zwi�zku z czym przyst�piono do realizacji porz�dku obrad, który 
przedstawia si� nast�puj�co: 
 
1.   Otwarcie i stwierdzenie prawomocno�ci obrad. 
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porz�dku obrad. 
3. Przyj�cie protokółu z obrad V Sesji Rady Gminy. 
4. Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nt pozyskiwania �rodków 

finansowych w 2007r z programów unijnych.  
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalno�ci w okresie mi�dzysesyjnym. 
6.  Informacja Przewodnicz�cej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie 

mi�dzysesyjnym.  
7. Podj�cie uchwał w sprawach: 

a/     zmian w bud�ecie gminy Cisek na 2007r.- projekt zostanie dor�czony przed sesj� 
b/   powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy o obowi�zku przedło�enia Radzie 
      Gminy Cisek o�wiadczenia lustracyjnego, 
c/   zgłoszenia sołectw gminy Cisek do Programu „ Odnowa Wsi” w województwie   
      opolskim, 
d/  zmieniaj�ca uchwał� w sprawie zasad przyznawania i odpłatno�ci za usługi opieku�cze 
     i specjalistyczne usługi opieku�cze oraz warunki cz��ciowego lub całkowitego  
     zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania , 

     e/   odwołania  przedstawiciela Gminy Cisek w Radzie Społecznej Samodzielnego  
           Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny  
            Profilaktycznej w K�dzierzynie-Ko�lu. 
      f/  wyboru przedstawiciela Gminy Cisek w Radzie Społecznej Samodzielnego  
           Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny  
            Profilaktycznej w K�dzierzynie-Ko�lu. 
     g/  regulaminu dostarczania wody, 
     h/  przyj�cia Statutu Zwi�zku Mi�dzygminnego „Czysty Region”, 
8. Informacja n/t nieprawidłowo�ci w o�wiadczeniach maj�tkowych stwierdzonych przez  
      Urz�d Skarbowy K-Ko�le,   
9.   Informacje oraz zapytania sołtysów 
10. Zapytania i o�wiadczenia radnych. 
11. Odpowiedzi na interpelacje radnych..  
12. Wolne wnioski i zako�czenie obrad sesji. 
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Przyj�cie porz�dku obrad poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                         - 15 głosów, 
przeciw                                     - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania   –0 głosów, 
Ad. 3 Przyst�piono do przyj�cia protokółu z obrad poprzedniej sesji. Radni nie wnie�li 
�adnych uwag do protokółu , przyj�cie protokółu poddano pod głosowanie:    
za przyj�ciem                           - 15 głosów, 
przeciw                                      - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania   –0 głosów, 
Protokół z obrad V Sesji Rady Gminy Cisek został jednomy�lnie przyj�ty.  
Ad.4  Udzielono głosu Kierownikowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
Oddział w Polskiej Cerekwi Panu S.Oczosiowi, który w skrócie przedstawił sprawozdanie          
z działalno�ci Agencji, jak równie� przedstawił informacj� o rentach strukturalnych,                      
o �rodkach strukturalnych z UE dla  młodych rolników, o dopłatach obszarowych. Wnioski              
o dopłaty obszarowe b�d� przyjmowane do 15 maja br , zach�cił aby składa� wnioski 
wcze�niej a „ nie na ostatni� chwil�”. Wnioski powinny by� wypełnione czytelnie i najlepiej 
po wypełnieniu da� do sprawdzenia osobie trzeciej.   Poinformował o płatno�ci zwierz�cej, 
warunkiem uzyskania  dopłaty  do u�ytków zielonych jest posiadanie prze�uwacza: krowy, 
kozy, konia, nadmienił �e jest to nowo��. Wytłumaczył zasady dopłat do u�ytków zielonych. 
D y s k u s j a : 
Radna Szafarczyk Rozwita- zapytała na czym polega filozofia wypełniania wniosków                 
o dopłaty obszarowe? 
Sławomir Oczo� udzielił wyja�nie�- wypełnianie zaczynamy od zał�czników graficznych, 
szczegóły wyja�nia instrukcja doł�czona do ka�dego wniosku. 
Radna Lewandowska Adelajda- zapytała , o wiek rolnika mog�cego ubiega� si� o rent� 
strukturaln�? 
Sławomir Oczo� udzielił wyja�nie�- 50-55 lat, co najmniej przez 10 ostatnich  lat praca w 
gospodarstwie rolnym, opłacenie składki ubezpieczeniowej  KRUS, renta strukturalna jest 
wypłacana do uzyskania wieku emerytalnego. 
Radny Kosian Rudolf zapytał o płatno�ci dla producentów cukru? 
Radny Stania Gerard zapytał o dopłaty  do ro�lin energetycznych oraz o dopłaty do materiału 
siewnego? 
Sławomir Oczo� udzielił wyja�nie�- tematem zajmuje si� Agencja Rynku Rolnego dopłaty 
dla producentów cukru s� bez zmian, je�eli chodzi o ro�liny energetyczne i materiał siewny 
ka�dy indywidualnie mo�e pyta�          w ARR, poniewa� nie chciałby wprowadzi� w bł�d 
zainteresowanych. Zadeklarował, �e wy�le informacje do urz�du na ten temat. 
Innych pyta� nie zgłoszono, podzi�kowano Panu Oczosiowi.  
Ad. 5. Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalno�ci w okresie 
mi�dzysesyjnym tj od 29 stycznia 2007r do 26 marca 2007r. 
- poinformował  o zebraniach sprawozdawczo- wyborczych w sołectwach, wymienił nowo 

wybranych sołtysów i składy osobowe rad sołeckich,  
- poinformował o zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w gminnych  OSP, 
- poinformował o zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w kołach DFK na terenie gminy, 
- poinformował o poborze do wojska w dniach 1-2 marca 2007r, 
- poinformował o spotkaniach z Wojewod� Opolskim i Marszałkiem Województwa, 
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- �wietlica socjoterapeutyczna w GOK Cisek rozpocz�ła swoj� działalno��, w zwi�zku         
z tym i� jest du�e zainteresowanie dzieci i młodzie�y, �wietlica  b�dzie równie� działała      
w Łanach ( w szatni LZS)  

- poinformował o zatrudnianiu 5 osób do robót społeczno u�ytecznych, pracuj� na terenie 
Cisek, Landzmierza i Steblowa, 

- poinformował o przetargach ogłoszonych i które si� odbyły ( zał�cznik nr 2 do protokółu) 
- odczytał pisma Zarz�du Dróg Wojewódzkich dotycz�ce odpowiedzi na interpelacje ustne 

zgłoszone na poprzedniej sesji oraz na wnioski komisji rolnictwa, ochrony �rodowiska i 
porz�dku publicznego (pisma stanowi� zał�czniki nr 3,4,5 do protokółu sesji), 

-  do urz�du wpłyn�ło 740 pism, 
-  wysłano 1050 pism, 
- do EDG wpisano 3 podmioty, 
- wykre�lono 1 podmiot z EDG, 
- wydano 10 Zarz�dze� Wójta, 
Dyskusja nad sprawozdaniem Wójta Gminy: 
Radna Walach Karina – zapytała od kiedy zacznie swoj� działalno�� �wietlica 
socjoterapeutycza? 
Wójt Gminy Cisek udzielił odpowiedzi informuj�c, �e umowa dotycz�ca prowadzenia 
�wietlicy socjoterapeutycznej została podpisana, dotacja równie� została przekazana, dojazd 
dzieci jest zapewniony ,  działalno�� �wietlicy powinna w tym tygodniu ruszy�.  
Innych pyta� nie zgłoszono. 
Ad.6 Przewodnicz�ca  Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk przedstawiła sprawozdanie ze 
swojej w okresie mi�dzysesyjnym tj od 29 stycznia 2007 do 26 marca 2007r. Sprawozdanie 
stanowi zał�cznik nr 6 do protokółu sesji. 
Ad.7 Przyst�piono do podj�cia uchwał: 
Udzielono głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz, która omówiła zmiany do bud�etu gminy na 
2007r . 
D y s k u s j a: 
Radny Wurst Alojzy pełni�cy równie� funkcj� przewodnicz�cego komisji rolnictwa- 
przypomniał aby w roku bie��cym wszystkie wolne �rodki przeznaczy� na remonty dróg. 
Radny Kurfeld Alfred- zapytał o modernizacj� o�wietlenia, oraz o płyt� CD o gminie, na 
któr� przeznacza si� 30.000zł w dziale „promocja gminy”? 
Radny Stania Gerard-zapytał czy film o gminie musi by� zrealizowany w roku bie��cym? 
poniewa� pilniejszy byłby remont dróg   
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- modernizacja o�wietlenia ulicznego nie poci�gn�ła by za 
sob� wi�kszych skutków finansowych, poniewa� inwestycja byłaby spłacana z oszcz�dno�ci, 
natomiast je�eli chodzi o folder o gminie wyja�nił, �e na dzie� dzisiejszy nie mamy �adnych 
materiałów promocyjnych a je�eli chodzi o finanse to w przyszłym roku mo�e by� jeszcze 
gorzej, wi�c proponuje aby nie zmienia� decyzji. 
Sekretarz Gminy J.Groeger udzielił informacji – sam film o gminie w pewnym momencie nic 
nie daje poniewa� staje si� nieaktualny, natomiast płyt� CD multimedialn�, któr� mamy w 
opracowaniu, mo�na na bie��co aktualizowa�, jako przykład podał „ działka mienia 
komunalnego” zostaje sprzedana i wtedy z płyty usuwa si� zapis, nadmienił, �e w formie 
promocji gminy b�dziemy płyt� sprzedawa� i cz��ciowo koszty nam si� zwróc�. B�dzie to 
multimedialne opracowanie wszelkich zalet gminy z uwzgl�dnieniem potrzeb i terenów do 
sprzeda�y  potencjalnym inwestorom.   
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Sołtys wsi Przewóz Anna Ryborz- zaproponowała, o przeznaczeniu finansów z zimowego 
utrzymania dróg na remonty dróg, wytłumaczyła dlaczego dr��y temat dróg dlatego, �e drogi 
przebiegaj�ce przez gmin� Cisek s� w fatalnym stanie, b�d�c przy głosie zapytała czy na 75 
lecie OSP w Przewozie wie� otrzyma dodatkowe �rodki finansowe? 
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�- pieni�dze z dróg zostan� wykorzystane na zrobienie 
dokumentacji dróg przeznaczonych do remontu, musimy równie� zabezpieczy� pieni�dze na 
zim� 2007, je�eli chodzi o dofinansowanie 75 lecia OSP w Przewozie s� zabezpieczone 
finanse. 
Radny Ketzler Alojzy – wyraził zadowolenie, z robienia folderu o gminie, folder powinien 
by� przejrzysty, zasugerował aby komisja o�wiaty współpracowała z Wójtem w temacie 
folderu. Skierował pytanie do Wójta w sprawie zatrudnienia 2 ksi�gowych w GOK Cisek w 
Urz�dzie Gminy jest 1 ksi�gowa a w GOK musz� by� 2 osoby ? 
Radny Proksza Hubert- czy ustawa o pomocy społecznej nakazuje utworzenie stanowiska 
ksi�gowej w GOPS? 
Wójt Gminy Cisek wyja�nił- zatrudnienie ksi�gowej w GOPS-ie jest zaleceniem 
pokontrolnym RIO, zapewnił, �e  nowa osoba zatrudniona nie b�dzie lecz zostan� zrobione 
roszady etatów w ksi�gowo�ci, �rodki finansowe musz� by� zapewnione. 
Radny Kirchniawy Robert zapytał, czy radni dowiedz� si� z nazwiska kto b�dzie pełnił 
obowi�zki ksi�gowej GOPS? 
Wójt Gminy Cisek wyja�nił- nie b�dzie to tajemnic�, prawdopodobnie ksi�gow� GOPS-u 
b�dzie Pani Teresa Janyk. 
Innych pyta� nie zgłoszono. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                       - 15 głosów, 
przeciw                                  - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-0 głosów, 
Uchwała Nr VI/22/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 26 marca 2007r w sprawie zmian do 
bud�etu gminy Cisek na 2007r została jednomy�lnie przyj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik Nr 
7 do protokółu sesji. 
 
Na obrady VI Sesji przybyła delegacja młodzie�y gimnazjalnej wraz z opiekunem Pani� 
Kocha�sk�, która przekazała podzi�kowania za współprac� przy realizacji programu „Szkoła 
Marze�”. Młodzie� zaproponowała aby Rada Gminy Cisek poczyniła  starania                        
w opracowaniu Statutu Młodzie�owej Rady Gminy, aby w przyszło�ci taka rada mogła 
działa�. 
Przewodnicz�ca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk zaprosiła młodzie� na godz.9.00 dnia 10 
kwietnia 2007 na spotkanie z komisj� o�wiaty aby przedyskutowa� temat powołania MRG.  
 
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy     
o obowi�zku przedło�enia Radzie  Gminy Cisek o�wiadczenia lustracyjnego. Udzielono głosu 
Sekretarzowi Urz�du, który udzielił wyja�nie� do projektu uchwały. Obowi�zek podj�cia 
uchwały reguluje ustawa z dnia 18.10.2006r o ujawnieniu informacji o dokumentach organu 
bezpiecze�stwa pa�stwa z lat 1944-1990 oraz tre�ci tych dokumentów ( Dz. U. Nr  218 
poz.1592 z pó�n.zm). Poinformował, �e radni równie� maj� obowi�zek zło�enia o�wiadczenia 
lustracyjnego. B�d�c przy głosie przypomniał radnym o obowi�zku zło�enia o�wiadcze� 
maj�tkowych do dnia 30 kwietnia 2007r za rok 2006. 
Przewodnicz�ca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk odczytała tre�� projektu uchwały. 
Radni nie wnie�li �adnych pyta� do projektu uchwały. 
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                       - 15 głosów, 
przeciw                                  - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-0 głosów,  

 
Uchwała Nr VI/23/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 26 marca 2007r w sprawie 
powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy     o obowi�zku przedło�enia Radzie  Gminy 
Cisek o�wiadczenia lustracyjnego została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik 
Nr 8 do protokółu sesji. 
 
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa gminy Cisek do Programu „ 
Odnowa Wsi” w województwie opolskim. Do programu zgłoszono sołectwo Landzmierz. 
Przewodnicz�ca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk odczytała tre�� projektu uchwały.  
Radni nie wnie�li �adnych pyta� do projektu uchwały. Projekt uchwały poddano pod 
głosowanie: 
za przyj�ciem                       - 15 głosów, 
przeciw                                  - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-0 głosów, 
Uchwała Nr VI/24/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 26 marca 2007r w sprawie zgłoszenia 
sołectwa gminy Cisek do Programu „ Odnowa Wsi” w województwie opolskim została 
jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik Nr 9 do protokółu sesji. 
 
Przyst�piono do podj�cia uchwały zmieniaj�cej uchwał� w sprawie zasad przyznawania               
i odpłatno�ci za usługi opieku�cze i specjalistyczne usługi opieku�cze oraz warunki 
cz��ciowego lub całkowitego  zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. ( Uchwała Nr 
XX/83/2004 z dnia 28 czerwca 2004r)   
Przewodnicz�ca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk odczytała tre�� projektu uchwały. Do 
omówienia projektu uchwały zaproszono Pani� Kierownik Gminnego O�rodka Pomocy 
Społecznej Mariann� Zygmunciak, która przedstawiła zmiany pomi�dzy zał�cznikiem do 
Uchwały XX/83/2004 z dnia 28.06.2004r a zał�cznikiem do projektu niniejszej uchwały.  
Dyskusja: 
Przewodnicz�ca Rady Gminy Szafarczyk Rozwita prosiła o przedstawienie procedury  
zgłoszenia osoby do usług opieku�czych. 
Pani Zygmunciak Marianna udzieliła wyja�nie�- nale�y zło�y� wniosek do GOPS z pro�b�          
o obj�cie usługami opieku�czymi i okre�leniem „ za cz��ciow� opłat�” lub „całkowit� opłat�” 
oraz wyra�eniu zgody na uiszczanie opłat na konto GOPS. Opłaty za usługi opieku�cze s� 
ustalane na podstawie dochodu w rodzinie zainteresowanych.  
Radny Kurfeld Alfred- 1.zapytał sk�d bior� si� stawki okre�laj�ce odpłatno�� za usługi 
opieku�cze? 2. Ile osób korzysta  z tej formy pomocy i czy byłoby wi�cej ch�tnych? 
Pani Zygmunciak Marianna udzieliła wyja�nie�-1. stawki za usługi opieku�cze reguluje 
ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r  Dz. U. Nr 64 poz.593z pó�niejszymi 
zmianami oraz Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006r. 2. Na dzie� dzisiejszy 
z usług opieku�czych korzystaj� 3 osoby. Zdaniem Pani Kierownik raczej wi�cej ch�tnych 
nie b�dzie, poniewa� starsi maj� obiekcje aby do swojego wpu�ci� osob� obc�. Przekonanie 
osoby starszej, mieszkaj�cej samotnie,  do skorzystania z usług opieku�czych jest bardzo 
trudne „jest to długa droga”. 
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Sołtys wsi Przewóz Ryborz Anna- zapytała czy GOPS rozwa�ył, mo�liwo�� tak�, aby 
zatrudnia� pracownika socjalnego z danej miejscowo�ci jako przykład podała: zgłasza si� 
osoba ch�tna do usług opieku�czych z Przewozu i zatrudnia si� pracownika socjalnego z 
Przewozu. Wtedy pracownikiem byłaby osoba ze swojego �rodowiska i pr�dzej zostałaby 
zaakceptowana przez osob� potrzebuj�c�.  
Pani Zygmunciak Marianna potwierdziła, �e zamierzeniem  GOPS jest zatrudnienie 
pracowników socjalnych z danej miejscowo�ci, gdzie istnieje potrzeba usług opieku�czych. 
Innych pyta� nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                       - 15 głosów, 
przeciw                                  - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-0 głosów, 
Uchwała Nr VI/25/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 26 marca 2007r zmieniaj�cej uchwał� 
w sprawie zasad przyznawania i odpłatno�ci za usługi opieku�cze i specjalistyczne usługi 
opieku�cze oraz warunki cz��ciowego lub całkowitego  zwolnienia od opłat i trybu ich 
pobierania została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik Nr 10 do protokółu 
sesji. 
 
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie odwołania  przedstawiciela Gminy Cisek              
w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –Zakład 
Zdrowia Publicznego i Medycyny Profilaktycznej w K�dzierzynie-Ko�lu. Przewodnicz�ca 
Rady Gminy Rozwita Szafarczyk odczytała tre�� projektu uchwały. Udzieliła wyja�nie�              
w sprawie celowo�ci podj�cia uchwały: w zwi�zku ze zło�on� pisemn� rezygnacj� Pani Marii 
Michalczyk, która Uchwał� XXII/100/2004 Rady Gminy Cisek została wybrana na 
przedstawiciela do RSSPZOZ- ZZPiMP w K�dzierzynie Ko�lu na kadencj� od 01.11.2004r 
do 31.10.2008r. Radni nie wnie�li �adnych pyta� do projektu uchwały. Projekt uchwały 
poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                       - 15 głosów, 
przeciw                                  - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-0 głosów, 
Uchwała Nr VI/26/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 26 marca 2007r w sprawie odwołania  
przedstawiciela Gminy Cisek w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej –Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Profilaktycznej                          
w K�dzierzynie-Ko�lu została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik Nr 11 do 
protokółu sesji. 
 
W zwi�zku z odwołaniem Pani Marii Michalczyk z pełnionej funkcji  przedstawiciela Gminy 
Cisek w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –Zakład 
Zdrowia Publicznego i Medycyny Profilaktycznej w K�dzierzynie-Ko�lu przyst�piono do 
wyboru nowego przedstawiciela. 
Przewodnicz�ca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk odczytała tre�� projektu uchwały.   
Wójt Gminy Cisek poinformował, �e przedstawicielami w tej radzie na ogół byli członkowie 
komisji o�wiaty. Przyst�piono do zgłaszania kandydatur: 
Radna Karina Walach zaproponowała Adelajd� Lewandowsk� lub Roberta Kirchniawego, 
1. Adelajda Lewandowska nie wyraziła zgody, 
2. Robert Kirchniawy nie wyraził zgody, 
Nast�pnie wytypowano Pani� El�biet� S�czawa, która równie� nie wyraziła zgody. Ponownie 
wytypowano Pani� Adelajd� Lewandowsk�, aby wyraziła zgod� na pełnienie tej funkcji do 
31.10.2008r,  po przemy�leniu wyraziła zgod�. 
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                       - 15 głosów, 
przeciw                                  - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania-0 głosów, 
Uchwała Nr VI/27/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 26 marca 2007r w sprawie wyboru  
przedstawiciela Gminy Cisek w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej –Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Profilaktycznej                          
w K�dzierzynie-Ko�lu została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik Nr 12 do 
protokółu sesji. 
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody. Spółdzielnia 
Usług Rolniczych jest eksploatatorem wodoci�gu na terenie gminy. Zaproszono do udzielenia 
informacji w tym temacie Prezesa Spółdzielni Usług Rolniczych Kazimierza Nagórza�skiego. 
Zdecydowano, �e nie ma potrzeby czytania projektu uchwały. Przyst�piono do dyskusji: 
Radna Walach Karina zapytała o wodomierze, niektórzy mieszka�cy twierdz�, �e maj� 
niewa�ne wodomierze, a przy opłatach za wod� jest doliczana opłata stała za wodomierz, czy 
wymiana tych wodomierzy b�dzie bezpłatna? 
Prezes Kazimierz Nagórza�ski udzielił wyja�nie�- wymiana wodomierzy b�dzie bez 
dodatkowej opłaty, w tym roku zamierzamy wymieni� 1/5 wodomierzy, zacz�to ju� wymian� 
w miejscowo�ci Kobylice. 
Radny Kurfeld Alfred zapytał w sprawie odł�czenia si� od wodoci�gu z Zakrzowa, 
prawdopodobnie w tym temacie podj�to uchwał�? Czy jest przypuszczalna kwota 
modernizacji wodoci�gu? 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- uchwała w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urz�dze� wodoci�gowych została podj�ta, jest robiona dokumentacja 
aby poł�czy� sie� Kobylice-z ul. Biadaczów w Landzmierzu, nast�pnie zostanie wykonany 
projekt na poł�czenie wsi Roszowice-Steblów-Sukowice. Jeszcze nie wiadomo jaki b�dzie 
koszt inwestycji. 
Radny Wurst Alojzy poinformował, �e gmina Polska Cerekiew szykuje si� do podwy�ki opłat 
za wod� i kanalizacj�, mieszka�cy Zakrzowa komentuj� „ za grosze sprzedaje si� wod� do 
Cisek dlatego musi by� podwy�ka cen ”. 
Prezes Kazimierz Nagórza�ski poinformował, �e woda ze stacji uzdatniania Ko�le jest lepsza 
ni� z Zakrzowa. Stacja Bła�ejowice ma tak� wod� jak stacja w Zakrzowie. Poł�czenie 
wodoci�gu we wsiach Roszowice i Steblów uznał za bardzo potrzebne i nale�ałoby zrobi� 
projekty modernizacyjne sieci w tych wsiach. 
Radny Adam Roman zapytał w sprawie korzystania z hydrantów OSP do celów po�arniczych, 
na dzie� dzisiejszy OSP nie ma kluczy do odkr�cenia za�lepki na hydrantach.§25 regulaminu 
okre�la, �e „Stra� po�arna zobowi�zana jest powiadomi� przedsi�biorstwo o miejscu po�aru” 
okre�lony jest czas 0,30min. nadmienił, �e w sytuacji kryzysowej woda jest potrzebna 
natychmiast. Prezesi OSP powinni otrzyma� nr telefonów, gdzie w razie po�aru mog� 
dzwoni�. 
Prezes Kazimierz Nagórza�ski udzielił wyja�nie�- na hydrantach zało�one s� za�lepki 
plastikowe i zakładano, �e stra� po�arna w sytuacjach kryzysowych mo�e za�lepk� zerwa�, 
rozwi�zanie takie miało ograniczy� kradzie�e wody do innych celów ni� sytuacje kryzysowe. 
Dlatego nie zakupiono kluczy do hydrantów, je�eli jednak taka potrzeba jest to nie stoi nic na 
przeszkodzie aby klucze do hydrantów zakupi� i przekaza� prezesom OSP, jednak�e prosił     
o solidarno�� bo woda z hydrantów u�ywana do innych celów ni� p.po�. jest kradzie��, 
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 za któr� płac� mieszka�cy. Numery telefonów przedsi�biorstwa zostan� przekazane 
prezesom OSP. 
Radny Mikliss Norbert- zapytał, ile kosztuje przył�cz wody do posesji? 
Prezes Kazimierz Nagórza�ski- cena przył�cza wodoci�gu  do posesji kształtuje si� w kwocie 
od 1.000zł do 2.500zł nie licz�c projektu. 
Radny Stania Gerard zapytał – za jakich zasadach przekazano wodoci�g w eksploatacj�? 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- na eksploatacj� wodoci�gu został ogłoszony przetarg, oferta 
Spółdzielni Usług Rolniczych była najta�sza w zwi�zku z czym firma przetarg wygrała, 
wła�cicielem wodoci�gu jest gmina dlatego wszelkie zakupy inwestycyjne oraz inwestycje,  
s� w gestii gminy. 
Radny Wurst Alojzy zapytał- czy na omawian� wy�ej modernizacj� sieci wodoci�gowej 
mo�naby pozyska� pieni�dze z programów unijnych? 
Wójt Gminy Cisek nie udzielił odpowiedzi, zostanie sprawdzone czy na takie zadanie mo�na 
składa� wniosek. 
Innych pyta� nie zgłoszono, projekt uchwały poddano pod głosowanie: 
za przyj�ciem                         - 15 głosów, 
przeciw                                     - 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania - 0 głosów,  
Uchwała Nr VI/28/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 26 marca 2007r w sprawie regulaminu 
dostarczania wody została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi zał�cznik nr 13 do 
protokółu sesji. 
Przyst�piono do podj�cia uchwały w sprawie przyj�cia Statutu Zwi�zku Mi�dzygminnego 
„Czysty Region” 
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie� dotycz�cy projektu uchwały w sprawie Statutu Zwi�zku 
Mi�dzygminnego „ Czysty Regin”. Odczytał pismo Opolskiego Urz�du Wojewódzkiego Nr 
III-SJ-0713-1-61/2007 wyja�niaj�ce w�tpliwo�ci organu rejestrowego do Uchwały Rady 
Gminy Cisek Nr XLIV/205/2006r z dnia 28 sierpnia 2006r . Pismo stanowi zał�cznik nr 14  
do protokółu sesji. Przedstawił wszystkie zmiany pomi�dzy Statutem Zwi�zku przyj�tym 
Uchwał� Nr XLIV/205/2007 a omawianym projektem uchwały. Nadmienił, �e po 
zarejestrowaniu Zwi�zku „ Czysty Region” gmina b�dzie uiszcza� opłaty w zale�no�ci od 
ilo�ci mieszka�ców. Radni nie wnie�li �adnych pyta� w zwi�zku z czym projekt uchwały 
poddano pod głosowanie. 
za przyj�ciem                         - 15 głosów, 
przeciw                                    – 0 głosów, 
wstrzymało si� od głosowania - 0 głosów, 
Uchwała Nr VI/29/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 26 marca 2007r w sprawie Statutu 
Zwi�zku Mi�dzygminnego „ Czysty Region” została jednomy�lnie podj�ta. Uchwała stanowi 
zał�cznik nr 15 do protokółu sesji. 
Zako�czono podejmowanie uchwał. 
Ad. 8. Przewodnicz�ca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk wr�czyła radnym uwagi do 
o�wiadcze� maj�tkowych zło�onych w grudniu 2006r do Urz�du Skarbowego zgodnie z 
pismem PD I B/412-10/07 Naczelnika Urz�du Skarbowego z dnia 15.02.2007r – pismo 
stanowi zał�cznik nr 16 do protokółu sesji.  
Ad.9.10. Zapytania  i o�wiadczenia sołtysów i radnych. 
Sołtys wsi Dzielnica El�bieta Fielhauer- zapytała w sprawie zbiórki odpadów 
wielogabarytowych  tzw. „ szpermil”? 
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Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- najlepiej byłoby w okresie letnim lipiec-sierpie� poniewa� 
przyje�d�aj� wtedy wła�ciciele posesji którzy przebywaj� w Niemczech. 
Radna Rozwita Szafarczyk- poinformowała, �e jest nowa ustawa o recyklingu, i prosiła aby 
mieszka�ców uczuli� aby pozbyli si� towarów AGD- (pralki, pieca), poniewa� złomowiska 
nie b�d� takich towarów odbiera�, jedynie przy zakupie nowego towaru np. pralki czy pieca 
stary nale�y odda� w sklepie.   
Sołtys wsi Landzmierz S�czawa El�bieta- czy mo�na sprawdzi�, kto odprowadza �mieci a kto 
nie, poniewa� dalej s� dzikie wysypiska, jedni płac� i odprowadzaj� �mieci a inni nie i te� 
�yj�, nale�ałoby sprawdzi� kto ma podpisan� umow� z firm� Remondis? 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- informacje takie s� w biurze geodezji i gospodarki 
nieruchomo�ciami, w my�l ustawy o gospodarce odpadami, obowi�zkiem gminy jest 
skontrolowanie danego delikwenta, gdzie odprowadza �mieci z posesji, niektórzy 
odprowadzaj� �mieci bezpo�rednio na wysypisko do Ci��kowic.  
Sołtys wsi Łany Zemełka Jan- 1. zapytał, czy nie mo�naby zobowi�za� firmy produkuj�cej 
podło�a pieczarek „Kania i Synowie” aby słom� przewo�ono pojazdami z plandekami ? 
Czasami pod wieczór, kiedy obej�cie jest posprz�tane, samochody te jad� słom� i za�miecaj�? 
Zasugerował aby napisa� wniosek do Wojewody lub na policj� w sprawie zabezpieczenia 
przewozu słomy przez firm� „KANIA” z Pawłowiczek.2. Wyraził niezadowolenie co do art. 
który ukazał si� na łamach „Echa Gmin” a dotycz�cy patologii w Łanach, Pani P.Madej 
udzielała informacji do artykułu, 3. O�rodek Zdrowia w Łanach zwrócił si� z pro�b� do Rady 
Sołeckiej o dofinansowanie zakupu szafek, Rada Sołecka nie chce dofinansowa�, dlatego pyta 
czy nie mo�na by zakupi� szafek z pieni�dzy bud�etu gminy? 
Radny Kurfeld Alfred zapytał- kto wyposa�a O�rodki Zdrowia w meble? Koszt szafki 
kształtuje si� w kwocie 1.000zł-1.200zł 
Wójt Gminy Cisek udzielił wyja�nie�- wyposa�enie O�rodka Zdrowia jest w gestii lekarza,  
Gmina wynajmuje pomieszczenia . Rada Sołecka mo�e sponsorowa� OZ. Z bud�etu gminy 
nie mo�na zakupi� mebli na wyposa�enie O�rodków Zdrowia. 
Radna Szafarczyk Rozwita- stwierdziła, �e najpierw nale�ałoby si� upewni� jakie towary, 
materiały podlegaj� zabezpieczeniu, czy przewóz słomy nale� do takich materiałów. 
Wójt Gminy dodał do wypowiedzi  Pani Szafarczyk- my jeste�my gmin� rolnicz�, nadejd� 
�niwa, je�eli rolnicy b�d� musieli wozi� słom� zabezpieczon� plandekami? 
Sołtys wsi Roszowicki Las Wilk Hubert- poinformował, �e słup telefoniczny na ul.Planetorza 
w Roszowickim Lesie jest złamany i le�y na polu, prosił o interwencj� w tym temacie. 
Sołtys wsi Landzmierz S�czawa El�bieta- zapytała w sprawie drogi prowadz�cej do 
cmentarza w Landzmierzu ul.Biadaczów, droga wymaga remontu nawierzchni oraz brakuje 
tam o�wietlenia. 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- na utwardzenie drogi jedynie mo�na zakupi� kamie�, który 
we własnym zakresie nale�y rozgarn�� , je�eli chodzi o o�wietlenie to planowana jest 
modernizacja o�wietlenia i wtedy nale�ałoby zgłosi� ustawienie lamy w tym rejonie. 
Sołtys wsi Przewóz Ryborz Anna zapytała – w sprawie �cinki poboczy, głównie chodziło jej     
o ziemi� ze �cinki, poniewa� sołectwo potrzebowałoby ziemi�. 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�- przy drogach gminnych nie planuje si� �cinki poboczy, 
jedynie drogi powiatowe lub wojewódzkie. 
Radny Kurfeld Alfred poinformował, �e w Przewozie przy ul. Jama s� czyszczone i 
pogł�biane rowy melioracyjne i jest ziemia, któr� mo�na zabra�. 
Radny Mikliss Norbert- poinformował, �e w miejscowo�ci Łany jest potrzeba zrobienia 
przej�cia dla pieszych k/sklepu AGD. 
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Wójt Gminy poinformował- Rada Sołecka powinna wystosowa� pismo do wła�ciciela drogi. 
Radny Wurst Alojzy- komisja rolna podczas ogl�dzin dróg na terenie gminy zaproponowała 
aby dokona� �cinki poboczy na wszystkich drogach tak�e gminnych, pogoda jest 
odpowiednia na wykonywanie �cinki poboczy. 
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�-w bud�ecie gminy brak �rodków finansowych na ogłoszenie 
przetargu w celu przeprowadzenia �cinki poboczy, rolnicy mogliby we własnym zakresie 
dokona� �cinki poboczy na drogach gminnych. 
Radny Kosian Rudolf zapytał- 1. w sprawie remontu rowu w Roszowicach?2. w sprawie 
wycinki drzew w Roszowicach bez zezwolenia, prawdopodobnie post�powanie umorzono?  
Wójt Gminy udzielił wyja�nie�, 1. brak �rodków finansowych w bud�ecie gminy, mógłby by� 
zrobiony jedynie kosztorys na remont rowu, lecz je�eli na remont nie mamy pieni�dzy to 
kosztorysu nie b�dziemy robi� ze wzgl�du na krótk� wa�no��.2. w sprawie wycinki drzew, 
�wiadkowie nie chcieli po�wiadczy� w post�powaniu „kto wycinał drzewa”, dlatego 
post�powanie umorzono, gmina zło�yła wniosek o ponowne wszcz�cie post�powania.   
Sołtys wsi Roszowice Gwó�d� Jan-poinformował, �e w Roszowicach jest kilka budynków 
przeznaczonych do rozbiórki, gruz mo�na by wykorzysta� do zasypania rowu. 
Wójt Gminy kategorycznie zabronił zasypywania rowów, gruz z rozbiórki nale�y wywie� na 
wysypisko a nie na rów. 
Radny Kurfeld Alfred- planowana jest rozbiórka „Starej Szkoły” w Łanach? 
Wójt Gminy potwierdził- jest firma która dokonałaby rozbiórki budynku za 24.000zł,                  
z rozdrobnieniem gruzu 47.000zł, rozdrobniony gruz mo�naby wykorzysta� na drogi.      
Radna Karina Walach- zaproponowała aby na obrady sesji zaprosi�:  
� Agencj� Rynku Rolnego, 
� KRUS  Strzelce Opolskie, 
� Poinformowała równie�, �e niektóre gminy pozwalaj� aby pracownicy Urz�du 

Skarbowego przyjmowali zeznania podatkowe w urz�dzie oraz pomagali w wypełnianiu 
zezna� podatkowych, prosiła o rozwa�enie tematu, bo równie� w Cisku mo�naby 
zorganizowa� taki punkt informacyjny. 

Radny Kirchniawy Robert zaproponował aby zaprosi� na obrady sesji delegatów Izb 
Rolniczych w Opolu. 
Ad.11. Nie zgłoszono �adnych interpelacji na pi�mie. Ustne interpelacje Wójt Gminy 
wyja�nił w pkt 5. 
Ad.12.Przewodnicz�ca odczytała pisma: 
� Wojewody Opolskiego w sprawie wniosku  o wpisanie gminy Cisek do rejestru gmin, na 

obszarze których s� u�ywane nazwy w j�zyku mniejszo�ci oraz wnioski o ustalenie 
dodatkowych  nazw miejscowo�ci w j�zyku mniejszo�ci, które wprowadzone zostan� na 
terenie Gminy Cisek. Pismo PS I MR-0713-2/7 stanowi zał�cznik nr 17 do protokółu 
sesji. 

� Klubu Honorowych Dawców Krwi z dnia 26.02.2007-pismostanowi zał�cznik nr 18 do 
protokółu sesji. 

Ustalono termin nast�pnej sesji na dzie� 23 kwietnia 2007r. Radnym  wr�czono sprawozdania 
z wykonania bud�etu gminy Cisek za 2006r. Lista odbioru sprawozdania stanowi zał�cznik nr 
19 do protokółu sesji. Innych wniosków nie zgłoszono porz�dek, obrad wyczerpano. 
Przewodnicz�ca Rady Gminy Cisek słowami „ Zamykam obrady VI Sesji Rady Gminy 
Cisek” zamkn�ła obrady-godz.18.15.   
Protokółowała : Małgorzata Siegmann 

Przewodnicz�ca  
Rady Gmny Cisek 

/-/ mgr Rozwita Szafarczyk   


